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Profiel ir. Jan Schotel Cz. 

 

 

Jan Schotel was niet één van de oprichters van de RTM of een lid van de directie, maar toch 

was hij één van de belangrijkste personen uit de eerste 35 jaren van het bedrijf.  Het was 

Schotel, die het paardentramnet ontwierp, en in 1904 de elektrificatieplannen ontwikkelde 

voor het tramnetwerk, dat inmiddels aan de RETM was overgedragen.  Jan Schotel was 

architect èn ingenieur, dus van vele markten thuis.  Hij ontwierp o.a. het lijnennet naar de 

eilanden, maar ook het hoofdkantoor aan de Rosestraat, en meerdere RTM-watertorens. 

 

Eerst maken we even kennis met dhr. Schotel: 

Ir. Jan Schotel Cz. 

- Geboren: 21 januari 1845 te Dordrecht 

- Overleden: 20 october 1912 te Rotterdam, 77 jaar oud 

- Beroep: architect en ingenieur 

- Gehuwd: 1 juni 1871 te Dordrecht 

- Echtgenote: Anna Cornelia Schijff 

- Geboren: 4 februari 1851 te Dordrecht 

- Overleden: 14 februari 1908 te Rotterdam, 57 jaar oud 

- Kinderen: Zes 

 

Jan begon zijn loopbaan als opzichter 5de klasse bij de Staatsspoorwegen.  Hij was betrokken 

bij het ontwerpen van de spoorbrug over het Hollands Diep (1867-71) en ook van de 

spoorbrug over de Nieuwe Maas en Koningshaven te Rotterdam (1873-77).  Hij bleef tot aan 

zijn overlijden verbonden als technisch adviseur van de RTM en RETM.  Naast de water-

torens voor de RTM, ontwierp Schotel ook een groot aantal watertorens voor de openbare 

drinkwatervoorziening, waarvan er meerdere behouden zijn gebleven.  Waaronder die te: 

- Boskoop, 1908 

- Breda, 1894 

- Den Helder, 1908 

- Gorinchem, 1886 

- Gouda, 1883 

- Hengelo, 1897 

- Overveen, 1898 

- Sliedrecht, 1885 

- Voorschoten, 1910 

- Woerden, 1906 

- Zaltbommel, 1905 

- Zwolle, 1892 

 



Jan Schotel was ook één van de huisarchitecten van Heineken’s Brouwerijen.  Nadat de 

Rubriekpolder, ten oosten van de rivier de Rotte, was aangewezen als industriegebied, koos 

Gerard Heineken een perceel op de hoek van de Linker Rottekade en de Crooswijksesingel, 

als vestigingsplaats van zijn nieuw te bouwen Rotterdamse brouwerij.  Het gebied was 20.000 

m2 groot, en koste de brouwer maar liefst 40.000 gulden.  De bouwmeester was Wilhelm 

Feltmann, die tevens ook technisch directeur en de brouwmeester van de brouwerij was.  Jan 

Schotel was betrokken bij tal van onderdelen van dit grote complex.  Zo ontwierp hij o.a. 

- Spoelruimten 

- Ketelhuis 

- Legkelders 

- Machinegebouw 

- Privaten 

- Schaftlokalen 

- Stalgebouwen 

 

In 1874 werd de nieuwe brouwerij in gebruik genomen.  Het was voor zijn tijd een zeer 

modern bedrijfscomplex; het was overigens de eerste brouwerij in Europa met een eigen 

laboratorium.  Hier ontwikkelde dr. Hartog Elion (27 januari 1853 – 13 april 1930), een oud-

medewerker van de grote Louis Pasteur (27 december 1822 – 28 september 1895), de unieke 

eigen giststam, die tot op de dag van vandaag de smaak van het Heineken-bier bepaalt. 

 

De reden om deze Heineken-vestiging uitvoerig te benoemen, is dat pal naast de brouwerij in 

1878 een tweede complex werd gebouwd; het RTM-hoofdkantoor, -remise, -Centrale 

Werkplaats en gecompleteerd met een comfortabele directiewoning.  Dat de bovenvermelde 

architect-ingenieur, die ook het RTM-lijnennet ontwierp, nauw betrokken was bij de bouw 

van het RTM-complex, staat wel vast.  We mogen aannemen dat Jan Schotel ook de architect 

was van de remise Isaäc Hubertstraat en de rest van het complex.  Gelet op zijn centrale rol bij 

de RTM, is het zeer waarschijnlijk dat Jan Schotel ook de remise Delfshaven, de thuishaven 

van de stoomtramlijn naar Schiedam, heeft ontworpen. 

 

Verder heeft hij zijn waterleiding-expertise ingebracht bij de ontwikkeling van een 

waterleidingnet te Medan, Sumatra, Nederlandsch-Indië en Haifong, Tonkin (Vietnam).  

Volgens sommigen, hebben zijn observaties van de architectuur in Nederlands-Indië, 

bijgedragen tot de typische ontwerpen van sommige RTM-stationsoverkappingen, zoals die 

van o.a. Blaaksedijk. 

 

 

 

 
 

De bouw van Heineken’s Bierbrouwerij, aan de Linker Rottekade 

te Rotterdam, 1873 .  In 1879 verrees links achter de brouwerij, 



aan de Isaäc Hubertstraat, het RTM-complex.  Vanaf 1904 

zetelde hier de RETM.  De RTM verhuisde toen naar Zuid. 

 

 

 
 

Ir. Jan Schotel Cz., met lintje. 

 

 

 
 

Aziatische invloeden op de RTM-stationsarchitectuur ? 

Station Blaaksedijk met motorrijtuig 315, de 

latere MABD 1804 ‘Kievit’. 
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